ประกาศโรงเรีย นลา!}ตมหารีท ยาลัย พะเยา
เรื่อ ง รายยี่อ นัก เรีย นที่โด้ร ับ รางวัล แ๒ชูเกีย รติ “เหรีย ญรางวัล พัช รลัต ภัณ ฑ์”
ระดับ ชั้น มัธ ยมดีก ษา ประจำปีก ารดีก ษา 2563
โดยทีเ่ ป็น การเฟ้น สมควร ออกป ระกาศโรงเรีย น ส าธิต ม ห าริท ยาลัย พ ะเยา เรือ่ ง
รายอีอ่ นัก เรียนทีโ่ ล้รบั รางวัล เ!ดชูเกียรติ “เหรียญรางวัลพัช รสัต ภัณ ฑ์” ระดับชัน้ มัธยมติกษา ประจำปี
การติกษา 2563 มีรายนาม ดังนี้
เหรีย ญรางวัล พัช รสัต ภัณ ฑ์ม ี 3 ประเภท ดัง นี้
1. นัก เรีย นผูม ีผ ลการเรีย นดีเยี่ย ม 5 ภาคเรีย น ผลการเรีย นเฉลี่ย 3.50 ชั้น่โป
1. นางสาวฉมมลา
เมืองมูล
2. นางสาวกนกวรรณ
สุขติรเิ จริญ
โชยรินคำ
3. นางสาวปุณ ยภา
4. เด็ก ชาย!ษณุพ งศ์
สมศรีวฒ
ั นา
5. นางสาวทิชญฎา
โชยกุลเจริญ สิน
6. นางสาวผกาพรรณ
ประวัง
7. นางสาวลวิตรา
พันธุพาณิชย์
วงศ์แก้ว
8. เด็ก หญิง ณ!ดา
9. นางสาวสุวรรณฉัตร หมัน้ ขัน
วงศ์ห าญกล้า
10. นางสาวอ!รญา
11. เด็กชายศราทิรซิ
แสงเพชร
ลํา่ สวย
12. เด็กหญิงจิรชั ญา
พรมเอีย่ ม
13. นางสาววรัชยา
นุเว
14. เด็กหญิงอรปรียา
เพชรเสน
15. นางสาวฐติว'รดา
กองมะลิ
16. นางสาวกชพรรณ
ศรีส วุ รรณเกศ
17. นางสาวปาเฉศา
สุขสำราญ
18. เด็กชายกิตติ
/19.เดกหญิงประทินนา...

19. เด็กหญิงประ'ดน,นา
20. นายวัชรินทร์
21. นางสาวสิรกิ ร
22. นายกษิดศิ
23. เด็กหญิงปาณิส รา
24. เด็กหญิงซุตกิ าญจน์
25. นางสาว!)ร์จฬุ า
26. เดกหญิงเวรนี
27. เด็กหญิงใปรยา
28. นายธญาวัฒ น์
29. นางสาวปพิซญา
30. นายอรรถวิซญ์
31. นางสาวลัก ษณ์ณ ารีย์
32. นางสาวปิยธิดา
33. นายพุฒนิ นั ท์
34. นางสาวพิมพ์นรี
35. นางสาวณัฐธิดา
36. นางสาวปวริศา
37. นางสาวนัยน์ปพร
38. นางสาวบรรณสรณ์
39. นางสาว'ว!!'ราภรณ์
40. นางสาววรฤทัย
41. นางสาวซนัญธิดา
42. นางสาวอภิซญา
43. นางสาวภูรชิ ญา
44. นางสาวศลิษา
45. นางสาวกฤติญ าภรณ์
46. นางสาวสุวรรณรัตน
47. นางสาวสุภสั สร
48. นางสาวพัชราวลัย

เหมืองจา
ยอดเมือง
กรรณา
แก้วผัด
คำมา
หลีกาญจนา
ภิตดีกวินพัทธ์
ธนู
จันต๊ะวงค์
ศฤงคาร
พันธ์ดี
โนโชยยา
ใจวงศ์
ยังมัง่
โวยสุระสิงห์
เจริญ ผล
ธินพิรยิ านนท์
ปัญ ญา
สูงปานเขา
คมบาง
วรนุซ
ศรีจนั ทร์
ศรีใจ
คนธิอ
รักษากิจ
มูลศรี
จัน แย้
หมันขน
ขอนวงศ์
นพรัตน์
V

-

49. นางสาวธว้ล'รตั น์
50. นายซโนดม
51. นางสาวอรนลิน
52. นางสาวกรรณิก าร์
53. นางสาวอ!!รญาณ์
54. นางสาวจุฑ ามาศ
55. นางสาวธนัญ ญา
56. นายณัฐสิท f
57. นางสาวธัญ จิรา
56. นางสาว!)ติวลัญ ช์ถทุ ยั
59. นางสาวสิ5?ยากร
60. นางสาววรภัทร
61. นายจิรโชค
62. นางสาวภัทรวดี
63. นายรัฐศาสตร์
64. นางสาวพนิตา
65. นายภานุวฒ
ั น์
66. นางสาวธัญชนก
67. นางสาวฉัตรการ
68. นางสาวพิซญาภา
69. นางสาวณิฏฐกมล
70. นางสาวกัล ยาณี
71. นางสาวณัฐกมล
72. นางสาวทรงอัปสร
73. นางสาวนฤภร
74. นางสาวอรอร
75. นางสาววาสิตา
76. นางสาวสิรยิ ากร
77. นายภัทรดร
78. นายอภิเซษฐ์
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บุญ ญวงศํ
โชยวงศ์
วงศ์ประสิท i
โชยวงศ์
วรรณศรี
ดวงทิพย์
จันทิมา
นิลคำ
อุตบัววงศ์
พถุท ธ์ภคเศรษฐ์
วงศ์ใหญ่
โชยจักร
ราษี
นวลดัว้
สายหล้า
สาใจ
ประมายัน ต์
วันใจ
ชยสรรพสิท!)
ทิศสุกใส
วงษา
โรยอุตระ
สุวรรณศรี
ศรีจนั ทร์พาล
บุราณรมย์
แล้วโชติ
เสมอถุง
ดีร'ิ รตั น์
ภัทรดรปกรณ์
คำสุวตั ร์
/79.นายคุณ านนท...

-
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เจริญ ดี
79. นายคุณ านนท์
80. นางสาวมณีกานต์
ชุนพรม
81. นายณพงศ์พ รรณ
ไตรยะพามืซ
82. นายภูรนิ ท์
ภัทรภูตานนท์
83. นางสาว,y รณา
บวรสุธาสน
84. นางสาว'นนท์'นภัส
ชูเสิด
ยอดสาร
85. นางสาวปาลิณ
86. นางสาวกัญ ญาพัชร มาลัย
87. นาย?ติว ฒ
ุ ิ
รวมสุข
.นัก เรีย นผู้ท ำคุณ ประโยชน์ให้แ ก่โ รงเรีย น
1. นางสาวพรกมล
มานะสมบูรณ์
2. นายเมธาสิท ธ์
ศรีเพชร
3. นางสาวสุวรรณา
เหล่าสริไพศาลวัฒ นา
4. นางสาวณิชากร
ยอดยิง่
5. นายภูรวี ฒ
ั น์
แก้วกระโทก
วงศ์โฝ
6. นางสาวฉันทพัฒน์
หมืน่ แก้ว
7. นางสาวธนภรณ์
ศรีวฒ
ุ ิ
8. นายสิรวิซญ์
ล่อ งลาย
9. นายจักรพัน ธ์
ณยกฤตสกุล
10. นางสาวฌญญาภา
นัก เรีย นผู้ส ร้า งสิอ เลิย งโห้แ ก่โ รงเรีย นด้า นความเป็น เลิศ ทางวิช าการ
ไชยกุลเจริญ สิน
1. นางสาวพิชญฎา
สุขสริเจริญ
2. นางสาวกนกวรรณ
เมืองภูล
3. นางสาวฉมมลา
สาใจ
4. นางสาวพฉตา
วันใจ
5. นางสาวธัญชนก
ภัทรดรปกรณ์
6. นายภัทรดร
ศรีจนั ทร์พาล
7. นางสาวทรงอัปสร
คำสุ1วซั ร์
8. นายอภิเซษฐ์
/9.นายคุนานนท..
๙

-

9. นายคุนานนท์
10. นายปรัชญา
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เจริญ ดี
แสนศริ

ประกาศ ณ วันที่ 2> มีนาคม 2564

(รองศาสตราจารย์ป รียาน้น ท์ แสนโภชน)
ผูอำนวยการโรงเริยนสาธิต มหาวิท ยาลัยพะเยา

